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 T
J Zápis  č. 5/2013

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 13. 5. 2013

Přítomni za VV TJ:  p. Čech (člen pověřený Mladkovem), pí Čechová (org. pracovník), p. Červenka (propagace), 
p. Janeček (předseda), pí Kárníková (tajemník), , p. Kulhánek (místopředseda), p. Maděra 
(SPV) p. Vařák (hospodář, matrikář)  

 
Omluveni:    p. Krpata (zdravotník)
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: vedoucí oddílů p. Tošovský, p. Dvořák, p. Horáček, p. Müller 

schůzka se zástupci oddílů
p. Janeček – je třeba, aby se všichni pokusili sehnat nového hospodáře a matrikáře, termín do konce května
p. Kulhánek – kvůli získávání dotací je třeba od r. 2014 přejít na podvojné účetnictví. Pravděpodobně bude mož-
nost externího účetnictví u krajského sdružení ČSTV – je nutno zjistit finanční podmínky.
p. Horáček – návrh přesunout část povinností z VV na oddíly
p. Vařák – návrh ze schůze 18.2.2013 přesunout část dotací z jednotlivých oddílů na činnost VV – nelze provést, 
protože ne všechny oddíly mají nárok na dotace. Navrhl odevzdávat částku podle počtu členů (mimo PVŽ a členů 
z Mladkova) – připraví návrh.
 – Oddíl badmintonu nezaplatil do konce dubna oddílové příspěvky.
p. Janeček – podle realitního makléře, který navštívil chalupu v Mladkově, je cena nabízená p. Křivkou dobrá. 
Pan Křivka slíbil převzít nasmlouvané závazky do konce letošního roku. Odsouhlaseno, aby p. Janeček a p. Vařák 
jednali s p. Křivkou o prodeji. 

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2013/009 -   VV pověřuje p. Čecha oslovit skautské a turistické oddíly za účelem využití chalupy v Mladkově pro 

letošní rok 
» Oslovil – zatím žádný zájem.

2013/012 -  VV pověřuje p. Vařáka sdělit zájemci o koupi chalupy v Mladkově procenta obsazenosti a celkový počet 
lidí 
» splněno

2013/013 -  VV pověřuje p. Kulhánka navštívit s realitním agentem chalupu v Mladkově a zjistit možnosti prodeje. 
 » splněno

2013/014 -  VV pověřuje p. Janečka jednáním se zájemci o chalupu v Mladkově 
 » splněno

Návrh propagace cvičeNí pvŽ (p. Maděra)
viz zápis

aKtualizace platNých usNeseNí (p. KulháNeK)
rozdán seznam platných usnesení VV TJ od r. 1993

dodáNí poŽadavKů Na tělocvičNy od oddílů (zástupci oddílů ve vv)
požadavky předány

sděleNí čleNů vv tj

p. Maděra
»   v případě jeho dovolené je třeba zajistit zápis ve dnech 9.9. v 17.45 h a 10.9. v 18.45 h
» na 27.5. je třeba zajistit cvičitelku
» s p. Železnou dohodnuto cvičení od září za 410 Kč měsíčně

p. Kulhánek
» informace o dotaci z magistrátu – zřejmě nižší než vloni
» je třeba dohodnout 3 termíny schůzky ohledně podvojného účetnictví
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J usNeseNí

2013/015 –  VV TJ a přítomní předsedové oddílů pověřují p. Janečka a p. Vařáka jednáním s p. Křivkou o prodeji 
chalupy v Mladkově 

2013/016 –  VV TJ ukládá všem, aby se pokusili najít nového hodpodáře TJ

2013/017 –  VV TJ pověřuje p. Janečka, Kulhánka, Vařáka jednáním na ČUS ohledně vedené účetnictví pro TJ (zjiště-
ní podmínek)

platNÉ ÚKoly uloŽeNÉ usNeseNíM vv tj
0

Schůze ukončena ve 20.45 h.

Termín příští schůze: 10.6.2013 v 19.00 h

pláN Na příští schůzi:
Stav hospodaření za 1. pololetí (p. Vařák)
Návrh propagace „Mladkova“ na zimu 2013–14 (p. Čech)

 Zpracovala: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

www.tjpolabiny.cz, e-mail: tj-sokol@wo.cz



Podklady PVŽ pro VV TJSPP na schůzi dne 13.5.2013



1) Návrh propagace PVŽ

· Úprava stávajícího webu TJSPP ohledně doplnění informací o cvičení na příští rok

· Aktualizace odkazů na web (viz bod výše) na vyhledávacích portálech (SEZNAM.CZ apod.), sportovních portálech a webech místních úřadů, magistrátu, kraje a informačních serverech o Pardubicích

· Vytvoření informačního hromadného letáčku pro všechna cvičení

· Umístění (dodání) informačního letáčku (viz. bod výše):

· Do všech odd. TJSPP (ideálně jeden leták na každého člena)

· V elektronické podobě ke stažení na webu TJSPP

· Do ordinací lékařů v Polabinách, Trnové a Rosicích + do PKN

· Do kadeřnictví v Polabinách, Trnové a Rosicích

· Do bytových domů v Polabinách, Trnové a Rosicích (do poštovních schránek, na nástěnky a informační tabule, případně vylepit na sklo vchodových dveří)

· Do škol, kde nyní cvičíme (je-li to možné, tak vylepit, případně dostat na web školy)

· Na informační místa (tabule, vývěsky) místních úřadů Polabiny - obvod II. a Rosice – obvod VII. (pakliže bude zdarma)

· Nechat vyhlásit místním rozhlasem na MÚ Rosice – obvod VII. (pakliže bude zdarma)

· Umístit letáky do Infocentra pod Zelenou Bránu (pakliže bude zdarma)

· Vylepit na reklamní letákové plochy (pakliže bude zdarma)

· Inzerce do místních novin a to jak komerčních, tak informačních vydávaných MÚ a magistrátem (pakliže bude zdarma)

Propagace by měla být opakovaná a to ve třech fázích:

· Před prázdninami (druhá polovina května + červen) – letáky mohou obsahovat ještě ne úplně upřesněné informace (např.  o konkrétním datu začátku cvičení)

· Před začátkem cvičení, tzn. druhá polovina srpna – leták bude obsahovat konkrétní informace

· Po začátku cvičení (tzn. konec září, začátek října) – bude se lišit obsah letáku, tato fáze se použije pouze v případě malého počtu přihlášených osob

Poznámka: vytvořené letáčky budou povětšinou formátu A6, případně A5 (jen výjimečně A4), letáček bude z jedné strany obsahovat vytištěnou propagaci cvičení PVŽ a na druhé straně bude vytištěna propagace cvičení SPV.

Tento zápis vyhotovil dne 12.5.2013 Pavel Maděra, zápis byl zaslán e-mailem celému VV SPP.









Příloha 1: vzor letáčků
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